
 

Worldwide Flight Services (WFS) is een dynamische internationale organisatie met wereldwijd 22.800 werknemers. Op elke 

grote luchthaven ter wereld is WFS vertegenwoordigd. WFS bestaat op Schiphol sinds 2004 en is inmiddels uitgegroeid tot een 

organisatie van ongeveer 225 collega’s. WFS is een luchtvrachtafhandelingsbedrijf; we nemen import- en exportvracht aan en 

zetten het klaar voor verdere afhandeling. We lossen trucks, bouwen vracht op vliegtuigplaten of in containers en zorgen dat elk 

pakketje op de juiste plek elders ter wereld aankomt. Werkelijk elke denkbare soort vracht komt binnen, dat maakt ons werk 

leuk; dagelijks trekt de wereld aan ons voorbij. Voor onze vestiging op Schiphol zijn wij op zoek naar een: 

Manager Forwarding (FT) 

 

In de rol van Manager Forwarding geef jij leiding aan een Warehouse & Office team en ben jij het aanspreekpunt voor de klant. 

Je weet overzicht te houden in een groeiende en dynamische werkomgeving en weet als procesverbeteraar de kwaliteit hoog te 

houden. 

 

Wat ga je doen? 

• Je gaat leiding geven aan een hecht team van warehouse en office collega’s  
• Je zorgt voor een optimale personeelsplanning voor beide afdelingen gebaseerd op de gestelde prognose 

• Je bent een relatie bouwer en vertaalt de wens van de klant naar het proces en monitort de gestelde KPI’s 

• Je hebt reguliere meetings met de klant en bewaakt de afgesproken doelstellingen 

• Processen verbeteren zit in je DNA, en je bent dan ook continue bezig om processen te optimaliseren 

• Je stelt doelstelling om gestelde targets te halen en stuurt bij waar nodig; 

• Het opstellen en voeren van beoordelingsgesprekken en verzuimgesprekken 

• Handhaving van beleid en maatregelen gericht op kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. 

• Je rapporteert aan de Director Of Operations. 

 

Deze functie vereist van jou:    

• HBO werk-denk niveau; 

• Ervaring in de logistiek is een must; 

• Stevige persoonlijkheid en tegelijkertijd een People Manager; 

• Inzicht in de office- en warehouseprocessen (operationeel en administratief); 

• Aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan een afdeling met meerdere disciplines; 

• Je bent analytisch vaardig en kunt sturen op cijfers en productiviteit; 

• Kennis van en ervaring in het toepassen van HR-gerelateerde instrumenten; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

• Je hebt een flinke dosis overtuigingskracht, daarnaast ben je doelgericht, innovatief, flexibel én stressbestendig. 

 

Wat bieden wij?  

• Een leuke, uitdagende baan in een dynamische internationale omgeving op Schiphol; 

• De persoon met de juiste instelling en prestatiedrang komt terecht in een vlot en familiair bedrijf met fijne collega’s.  
• Een marktconform salaris met uitstekende secundaire voorwaarden; 

• Voel jij je aangesproken door het bovenstaande profiel stuur dan uiterlijk 30 september 2022 je cv en een korte 

motivatie ter attentie van Mirjam Hellinga, HR Manager. E-mail  recruitment.ams@wfs.aero 

• Acquisitie naar aanleiding van het profiel wordt niet op prijs gesteld. 
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